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14.   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

14.1.   ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจ านวน 47.75 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 12.94 ล้าน

บาท คิดเป็น 37.2%  

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม ปี 2563 ปี 2562 + % 

รายได้จากการด าเนินงาน(a) 243.12 282.70 -14.0% 

ต้นทุนจากการด าเนินงาน(b) 187.78 201.35 -6.7% 

ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน 55.34 81.35 -32.0% 

รายได้รวม 287.85 298.03 -3.4% 

ขาดทุนสุทธ ิ (47.75) (34.81) -37.2% 
(a) รายได้จากการด าเนนิงาน = รายได้หลักไม่รวมรายได้จากธุรกิจอื่นๆและรายได้อื่น 

(b) ต้นทุนจากการด าเนินงาน = ต้นทุนหลกัไม่รวมต้นทุนจากธุรกิจอื่นๆและค่าใชจ้่ายอื่น 

รายได้รวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 จ านวน 287.85 ล้านบาท ลดลง 10.18 ล้านบาท หรือ 3.4% เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจให้บริการและก าจัดกากอุตสาหกรรมจ านวน 

206.45 ล้านบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 36.67 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจอ่ืน จ านวน 13.68 ล้านบาท และรายได้

อื่นๆ 31.05 ล้านบาท 
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 ในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนลด

ก าลังการผลิตลงหรือต้องหยุดด าเนินการช่ัวคราว อีกทั้งเทรนด์ “Zero Waste” ก าลังเป็นที่นิยมในภาคอุตสาหกรรม 

ส่งผลให้ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมลดลง อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้มองหาธุรกิจใหม่ๆ อย่างธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ท าให้มีรายได้

จากธุรกิจอื่นๆ จ านวน 13.68 ล้านบาท  

 รายได้อื่นๆจ านวน 31.05 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.72 ล้านบาท หรือ 102.5% ส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก

ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 

ธุรกิจบ าบัดกากของเสียอุตสาหกรรม 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม ปี 2563 ปี 2562 + % 

รายได้จากการให้บริการและก าจัดกากอุตสาหกรรม 206.45 258.68 -20.2% 

ต้นทุนการให้บริการ 156.22 184.06 -15.1% 

ก าไรขั้นต้น 50.23 74.62 -32.7% 

อัตราก าไรขั้นต้น 24.3% 28.8%  

 รายได้จากการให้บริการ ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 206.45 ล้านบาท ลดลงจ านวน 52.23 ล้านบาท หรือ 

20.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นจากการให้บริการและก าจัดกากอุตสาหกรรม 24.3% 

ลดลงจากปีก่อน 4.5% เนื่องจากรายได้ที่ลดลง แต่ยังคงมีต้นทุนคงที ่

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม ปี 2563 ปี 2562 + % 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 36.67 24.02 52.7% 

ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ 31.56 17.29 82.5% 

ก าไรขั้นต้น 5.11 6.73 -24.1% 

อัตราก าไรขั้นต้น 13.9% 28.0%  
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 ในปี 2563 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จ านวน 36.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 

2562 รายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 12.65 ล้านบาท หรือ 52.7% เนื่องจากบริษัทเร่งขายสินค้าโครงการเดิมที่มีอยู่ของบริษัทฯ 

เพื่อเรียกคืนกระแสเงินสดในสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตวั ซึ่งต้องมีต้นทุนเพ่ิมขึ้นในการปรับปรุงให้สินค้าอยู่ในสภาพ

ที่ดีขึ้น พร้อมขายให้ลูกค้า ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 14.1% ทั้งนี้ทางบริษัทฯ 

จ าเป็นต้องเลื่อนแผนการพัฒนาโครงการใหม่ออกไปก่อน เพื่อรอจังหวะที่เหมาะสม 

 จากการเร่งขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ท าให้บริษัทสามารถจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าไปพร้อมกันด้วย 

โดยมีก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ านวน 4.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น 

 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 94.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ค่าใช้จ่าย

ลดลง 11.25 ล้านบาท หรือ 10.6% จากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และการบริหารงานลดค่าค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด 

 ขาดทุนจากการด้อยค่า ส าหรับปี 2563 มีขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งหมด 19.95 ล้านบาท เนื่องจากผลการ

ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้เกิดการด้อยค่าอาคารโรงงาน RDF จ านวน 18.13 ล้านบาท และด้อยค่า

เครื่องจักรของบริษัทย่อยฯอีกจ านวน 1.82 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มีขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรโครงการ RDF 

จ านวน 23.54 ล้านบาท แต่มีการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ านวน 2.87 

ล้านบาท 

 ต้นทุนทางการเงิน มีจ านวน 5.79 ล้านบาท ส าหรับปี 2563 เพิ่มขึ้น 14.9% จากปีก่อน ซึ่งแม้ว่าปี 2563 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลดลงจากการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในการลงทุนอาคารโรงงาน และเครื่องจักรที่

ศูนย์มาบตาพุดบางส่วน แต่ได้มีการบันทึกต้นทุนทางการเงินของสัญญาเช่าระยะยาว จากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีเกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง มีการวางแผนเริ่มด าเนินการเชิง

พาณิชย์ในปี 2563 แต่ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ท าให้บริษัทฯร่วมทุนไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ท าให้การ

ด าเนินงานโดนพักไว้ช่ัวคราวจนกว่าผู้ร่วมทุนจะสามารถเข้าประเทศไทยได้อีกครั้ง ท าให้อาคารและเครื่องจักรด้อยค่า

จ านวนรวม 5.52 ล้านบาท 
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14.2.  ฐานะการเงิน 

                               

 

 

                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,527.53 ล้านบาท ลดลง 39.43 ล้านบาท หรือ 

2.5% จากจ านวน 1,566.96 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีเหตุการณ์ส าคัญดังนี้ 

• การลดลงของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 58.71 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการโอน

กรรมสิทธิห้องตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และบางส่วนถูกโอนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อเป็นห้อง

ให้เช่า 

• การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 24.03 ล้านบาท จากการการปรับตัวตาม

สถานการณ์โดยเปลี่ยนห้องรอขายเป็นห้องเพื่อเช่า โดยโอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อย่างไรก็ตามช่วงปลายปีได้มีการจ าหน่ายห้องให้เช่าแล้วบางส่วน 

• การลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 31.48 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการด้อยค่า

ของอาคารและเครื่องจักรจ านวน 19.95 ล้านบาท  

• การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จ านวน 38.40 ล้านบาท จากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) ที่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 
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หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 203.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.49 ล้านบาท หรือ 

10.6% จากจ านวน 183.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีเนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน ส่งผลให้

บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่า ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และสุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น

จ านวน 13.75 ล้านบาท และ 46.70 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่มีการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

จ านวน 25.37 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,324.51 ล้านบาท ลดลงจากส่วนของผู้ถือ

หุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 58.92 ล้านบาท หรือ 4.3% ส่วนหน่ึงลดลงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ดังกล่างข้างต้น จ านวน 11.6 ล้านบาท 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) 

มาถือปฏิบัต ิ

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ผลกระทบ จำนวน 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น 38.40 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 2.78 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง (7.2) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี เพิ่มขึ้น 13.75 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี เพิ่มขึ้น 46.70 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ลดลง (11.6) 
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14.3. สภาพคล่อง  

งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปี 

2563 2562 

เงนิสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 172.22 291.69 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 24.72 11.04 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (0.41) (84.21) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (33.67) (46.29) 

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (9.36) (119.47) 

เงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 162.86 172.22 

 

14.4. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 6.65 7.65 

อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.15 0.13 

 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) มา

ถือปฏิบัติ ส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 53.25 ล้านบาท ซึ่งทำให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น 0.04 

เท่า 
 


